
یک موشک کاتیوش�ا یک         ش�نبه ش�ب به یک 
کیلومتری سفارت امریکا در منطقه سبز بغداد 
اصابت کرد؛ موش�کی که باعث ش�د آژیرهای 
خطر در بزرگ          ترین سفارت جهان به صدا درآید. 
بر اثر این شلیک کس�ی یا چیزی آسیب ندیده 
ولی وزارت خارجه امریکا هش�دار داده که این 
حادثه را ج�دی تلقی می کن�د و قاطعانه به آن 
پاسخ خواهد داد. در حالی که از ساعات نخست 
این حمله موشکی، انگشت اتهام به سمت ایران 
و نیروهای حشدالش�عبی نش�انه گیری شده، 
حشدالش�عبی ضمن رد این اته�ام اعالم کرده 
که کس�ی نباید در ع�راق آتش بی�ار معرکه ای 
ش�ود که هیچ کس در پی درگرفتن آن نیست. 
منطقه سبز بغداد به وس��عت ۱۰ کیلومتر مربع، 
یک         شنبه شب شاهد اصابت یک موشک کاتیوشا 
به یک کیلومتری سفارت امریکا بود، سفارتی که 
هم به لحاظ وسعت و هم به لحاظ شمار کارکنان، 
بزرگ ترین س��فارت یک کشور خارجی در جهان 
است. بنا بر اطالعیه ارتش عراق، موشک از محله 
الغدیر در شرق شلیک شده و یک سکوی موشکی 
نیز در مقابل دانشکده تکنولوژی در خیابان صناعه 
پیدا شد ه است. دولت عراق بالفاصله بعد از شلیک 
به سفارت امریکا اعالم کرد درباره منشأ آن تحقیق و 
تفحص می کند . نیروهای امنیتی عراق نیز به سرعت 
ورودی های منطقه سبز را بستند و تحقیقات درباره 
موضع شلیک این موشک         ها و طرفی که دست به 
این اقدام زده، به جریان افتاد. هرچند برای اولین 
بار نیست که سفارت و کنسولگری امریکا در عراق 

مورد حمله جدی قرار می گیرد و طی س��ال های 
اخیر دست کم ش��ش مرتبه هدف موشک         ها قرار 
گرفته، ولی یک س��خنگوی وزارت خارجه امریکا 
در اولین ساعات این حمله نوک پیکان اتهام را به 
سمت ایران و حشدالشعبی نشانه گرفت و هشدار 
داد اگر » چنین حمالتی را نیروهای ش��به نظامی 
مورد حمایت ایران یا عناصر وابسته به این نیرو         ها 
ترتیب داده باش��ند « امریکا تهران را مسئول آن 
خواهد دانست. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا، 
نیز عصر دیروز در حاشیه همایش جهانی بهداشت 
در ژنو سوئیس گفت: »به ایرانی          ها می گویم اراده 

طرف امریکایی را دست کم نگیرید.«  وزیر خارجه 
بریتانیا در همین حال گفت بغداد »سران امریکا 
قصد جنگ با ایران را ندارند اما اگر به منافع ایاالت 
متحده حمله ش��ود آنها تالفی می کنند«. جرمی 
هانت افزود: » این مسئله ای است که ایرانی          ها باید 
روی آن با دقت بسیار بسیار زیاد فکر کنند.«  ایران 
و هیچ یک از گروه های عراقی مس��ئولیت حمله 
دیروز را به عه��ده نگرفته اند. »ه��ادی العامری « 
رئیس ائتالف فتح ، از بلندپایه          تری��ن فرماندهان 
حشدالش��عبی با صدور بیانیه ای رس��می از ملت 
عراق خواست که خود را آتش جنگ میان ایران و 

امریکا نسازند. العامری در بیانیه خود تأکید کرده 
است: » مس��ئولیت ملی و دینی و تاریخی بر همه 
ایجاب می کند که شبح جنگ را پیش از هر چیز 
از عراق و س��پس کل منطقه دور نگه دارند چون 
اگر خدای نکرده جنگی درگی��رد همه را خواهد 
سوزاند.«  او افزود که »هرکه بخواهد عراق را مبدأ 
آغاز جنگ کند یا نادان اس��ت یا م��زدور، چون نه 
ایران خواستار جنگ اس��ت نه ایاالت متحده « و 
تأکید کرد که »تنها کسی که می خواهد این جنگ 
دربگیرد رژیم صهیونیستی  است و برای همین از 
همه ملت عراق می خواهیم که آتش بیار این معرکه 
نباش��ند.«  مقتدی صدر ، رهبر جریان صدر نیز با 
انتش��ار توئیتی تأکید کرد که باید »همه بزرگان 
قوم « با جدیت مانع از درگرفتن جنگی شوند که 
»خش��ک و تر را با هم می س��وزاند و همه چیز را 
خاکستر می کند«. او تأکید کرده که نه از درگرفتن 
جنگ میان ایران و عراق حمایت می کند نه از وارد 
کردن عراق به چنین جنگی و تبدیل عراق به میدان 
نزاع ایران و امریکا. قیس الخزعلی، رهبر »عصائب 
اهل الحق«، یکی از بزرگ ترین گروه های وابسته به 
حشدالشعبی هم هرگونه عملیاتی را که به بهانه ای 
برای جنگ با ایران  تبدیل ش��ود، رد کرده است. با 
 وجود تکذیب گروه های عراقی، س��ایت امریکایی

 Washington Examiner نوش��ت راکت��ی که 
شامگاه یک         شنبه ۱۹ مه در نزدیکی سفارت امریکا در 
منطقه سبز بغداد پایتخت عراق سقوط کرد، از همان 
نوع راکت          هایی است که ایران در اختیار گروه های 

وابسته به خود در خاورمیانه قرار می دهد.
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یک موشک بیخ گوش سفارت امریکا در بغداد منفجر شد

آژیر قرمز سفارت امریکا در منطقه سبز بغداد

ر  ئیس جمه�و ر   گزارش  یک
امریکا دو    ش�نبه 
روز چندان متعادلی را پشت سر نگذاشت. ترامپ 
اول به خبرنگار فاکس نیوز تاخ�ت که چرا نامزد 
دموکرات  ها در سال 2020 را روی آنتن برده، بعد 
ب�ه نماین�ده جمهوریخواه�ی حمل�ه ک�رد که 
استیضاحش را پیش کش�یده و دست آخر هم، 
همزمان با انتش�ار مصاحبه چند روز قبل خود با 
فاکس نیوز ک�ه در آن گفته ب�ود »دنبال جنگ با 
ایران نیستم « یک توئیت کم س�ابقه علیه ایران 
منتشر کرد:»اگر ایران جنگ بخواهد، رسماً کارش 
تمام اس�ت.«  این توئیت رئیس جمهور امریکا را 
محمدجواد ظریف پاسخ داد و به او یادآوری کرد 
به تحریک »تی�م ب « به دنبال کاری نباش�د که 

اسکندر و چنگیز قادر به انجام آن نبودند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا که در هفته های 
اخیر ظاهراً ژس��ت دیپلماتیک به خ��ود گرفته و از 
مذاکره با ایران س��خن می گوید برای چندمین بار 
احتمال جنگ با ایران را رد کرد. ترامپ در مصاحبه با 
شبکه فاکس نیوز که چند روز گذشته انجام شده اما 
به تازگی منتشر شده، به نوعی از مواضع جنگ طلبانه 
برخی مسئوالن دولتش علیه ایران عقب نشینی کرد. 
ترامپ در این مصاحبه ضمن تأکید بر اینکه خواهان 
جنگ با ایران نیست، گفت:»جنگ به اقتصاد ضربه 
می زند و ما تنها می خواهیم که ای��ران ما را تهدید 
نکند«. رئیس جمه��ور امریکا با اش��اره به پرهزینه 
بودن جنگ و تالش وی برای دوری از وقوع جنگ با 

ایران گفت:»با وجود تمام چیز    هایی که در حال رخ 
دادن است، من کسی نیستم که اعتقادی به جنگ 
داشته باشم زیرا جنگ به اقتصاد ضربه می زند، جنگ 
مهم تر از همه، به کشته شدن مردم منجر می شود. 
اگر حمله ای به ایران انجام دهیم اقتصادی است«. 
عقب نشینی ترامپ از مواضع جنگ طلبانه با ایران 
درحالی اس��ت که جان بولتون، مشاور امنیت ملی 
کاخ سفید در هفته های اخیر بر طبل جنگ با ایران 
می کوبد. سیاست های جنگ طلبانه بولتون، حتی 
ترامپ را نیز کالفه کرده است و او در اظهاراتی گفته 
بود که »با دست فرمان بولتون، امریکا باید در چند 

جبهه در جهان بجنگد.«
ترام��پ در ادامه گفت وگوی خ��ود به رغم تأکید بر 
عدم تمایل برای ورود به تقابل نظامی با ایران مدعی 
شد:»من به ایران اجازه داشتن تسلیحات هسته ای 
را نمی دهم. خواستار جنگ نیس��تم اما با اوضاعی 
همچون ایران روبه روهستید. ش��ما نمی توانید به 
آنها اجازه داش��تن تس��لیحات بدهید«. ترامپ در 
مصاحبه خود بار دیگر ای��ران را معضل تلقی کرد و 
مدعی ش��د:»ایران سال هاس��ت که ]برای امریکا[ 
معضل شده است. توافق باراک اوباما با ایران نمایشی 
وحشتناک بود، زیرا این توافق تأکید داشت که پنج 
سال دیگر مسیر دستیابی ایران به سالح هسته ای باز 
است و ما نمی خواهیم کشوری چنین امکانی داشته 
باش��د«. رئیس جمهور امریکا در ادامه به بازگشت 
برخی از اموال بلوکه شده ایران طبق برجام مدعی 
شد:»طبق برجام۱/8میلیارد دالر پول نقد به ایران 

داده شد که مبلغ بس��یار هنگفتی بود و یک توافق 
وحش��تناک با ایران حاصل ش��د و ما حت��ی اجازه 
بازدید از مهم  ترین س��ایت های این کشور از جمله 
سایت نظامی و اقداماتی که انجام می دهند را پیدا 
نکردیم«. ادعای ترامپ برای بازگشت سرمایه    ها به 
ایران، درحالی است که از زمان اجرای برجام در سه 
سال گذشته، میلیارد    ها دالر از اموال ایران به دلیل 
تحریم های امریکا در بانک های خارجی بلوکه شده 

است و واشنگتن اجازه بازگشت آنها را نمی دهد. 
ترامپ در پاس��خ به س��ؤال فاکس نیوز درباره وعده 
انتخابات��ی 2۰۱6 ب��رای عدم ورود ب��ه جنگ های 
احمقانه گفت:»من نمی خواهم آنها س��الح داشته 
باشند و نتوانند ما را تهدید کنند. اما من کسی نیستم 
که خواهان جنگ باش��م«. وی بار دیگر خواس��تار 
مذاکره با ایران ش��د و به رغم تأکی��د بر عدم تمایل 
برای ورود به تقابل نظامی با ایران گفت:»من توافق 
هس��ته ای ایران را پایان دادم و در واقع، باید به شما 
بگویم که فکر نمی کردم تحریم     ها تا این اندازه مؤثر 
باش��د. در مجموع، اقتصاد این کش��ور ویران شده 
اس��ت«. ترامپ درصدد اس��ت با افزایش تحریم    ها 
بتواند ایران را وادار به مذاکره کرده و توافق جدیدی 
را به نام خود ثبت کند اما مقامات ایرانی بار    ها گفته اند 
که به دلیل بدعهدی های امریکا، توافق جدیدی در 
کار نخواهد بود. ترامپ حتی برای اینکه تمایل خود 
برای مذاکرات جدید با ایران را باورپذیرتر کند، شماره 
خصوصی خود را به سفارت سوئیس در تهران داده 

است تا ایرانی    ها به او زنگ بزنند. 

   لحن تهدیدآمیز 
هرچند ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز، سعی کرده 
بود در به کار بردن الفاظ تهدیدآمیز علیه ایران جانب 
احتیاط را رعایت کند، اما همزمان با انتشار متن این 
مصاحبه، در اقدامی کم سابقه سخنان تهدیدآمیزی 
علیه ایران بیان کرد. ترامپ در ادامه لفاظی های خود 
در حساب توئیتری خود خطاب به ایران نوشت:»اگر 
ایران می خواهد بجنگد این رس��ماً پایانش خواهد 
بود، هرگ��ز دوباره امریکا را تهدی��د نکنید«. معلوم 
نیست که لحن تهدیدآمیز ترامپ در واکنش به کدام 
تهدیدات از سوی ایران بوده است اما او روز دو    شنبه 
ظاهراً تع��ادل روانی در به کار بردن الفاظ نداش��ته 
است و عالوه بر ایران، رسانه     ها و نمایندگان کنگره 
را نیز مورد حمله قرار داده است. ترامپ در واکنش 
به یک نماینده جمهوریخواه ک��ه گفته بود »رفتار 
ترامپ به آستانه استیضاح رسیده است«، این عضو 
جمهوریخواه را »آدم بی عرضه و بازنده« توصیف کرد. 
ترامپ همچنین بار دیگر در توئیتی به اخبار جعلی 
برنامه های سیاسی رسانه     ها تاخت و به دستاوردهای 

اقتصادی خود در کشور اشاره کرد. 
 پاسخ ظریف

لفاظی های تهدیدآمیز ترامپ علیه ایران بالفاصله 
از س��وی محمدجواد ظریف، وزی��ر خارجه ایران 
پاس��خ داده ش��د. ظری��ف دی��روز در واکنش به 
سخنان تهدیدآمیز ترامپ، در صفحه توئیتر خود 
نوش��ت:»هرگز یک ایرانی را تهدید نک��ن«. وزیر 
خارجه ایران نوشت:»دونالد ترامپ با تحریک تیم ب، 
امیدوار به دس��تیابی به چیزی اس��ت که اسکندر 
)مقدونی(، چنگیز )خان( و دیگر غاصبان نتوانستند 
به آن دست یابند. ایرانی     ها برای هزاران سال پابرجا 
باقی مانده اند اما غاصبان همه کنار رفتند«. ظریف 
افزود:»تروریس��م اقتصادی و تهدید به نسل کشی 
باعث پایان دادن به ایران نخواهد ش��د. هرگز یک 
ایرانی را تهدید نکنید. احت��رام بگذارید، این روش 

)احترام گذاشتن( جواب می دهد.«
 افزایش گشت های امنیتی در خلیج فارس

در پی بروز تنش    ها بین ایران و امریکا در هفته های 
اخیر، کشورهای عربی تدابیر امنیتی خود در منطقه 
را تشدید کرده اند. به گزارش اسپوتنیک،   کشورهای 
عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس گش��تی های 
امنیتی خ��ود را در آب های س��رزمینی بین المللی 
افزایش دادند. در بیانیه ناوگان پنجم نیروی دریایی 
امریکا مستقر در بحرین، آمده است:»کشورهای عضو 
ش��ورای همکاری خلیج  فارس تقویت گشتی های 
امنیتی در آب های سرزمینی بین المللی را به ویژه 
برای برقراری ارتب��اط و هماهنگی ب��ا یکدیگر در 
حمایت از همکاری های دریایی منطقه ای و عملیات 
امنیتی در خلیج فارس از روز      شنبه آغاز کرده اند«. 
افزایش گشتی های امنیتی کشورهای عضو شورای 
همکاری به دنبال حادثه فجی��ره که در آن به گفته 
وزارت خارجه امارات، به چهار کشتی تجاری و باری 

آسیب رسیده است، صورت گرفت. 

  گزارش  2

   خبر

چراجنگنمیشود؟
در روزهایی که هیجان آغاز جنگ فراگیر ش��د، برخی همسایه ها حتی 
نتوانستند شادی و هیجان خود را پنهان کنند اما واقعیت به گونه ای دیگر 
رقم خورد. در ایران حکومت آرام و مطمئن و مردم قضایا را با شوخی و جوک 
و البته برخی اوقات نیز با پرسش جدی دنبال کردند. اما چرا جنگ نشد؟ آیا 

احتمال وقوع آن در آینده وجود دارد؟
دالیل متعددی وجود دارد که چرا جنگی جدید در خاورمیانه پرتنش شکل 
نگرفت. مهم  ترین عامل این بود که دونالد ترامپ نه اراده جنگ دارد و نه 
اینکه امریکا اکنون از آسیب های آن در امان است. جدای از اینکه کنگره یا 
حتی مردم امریکا مخالف جنگ باشند یا نباشند، ترامپ از این ابزار استفاده 
می کند تا فقط امتیازات دلخواه خود را بگیرد. او یک نارسیسیست است 
که اهل جنگ اقتصادی و نمایش شخصی است. این موضوع در تهدیدها 
علیه کره شمالی و چرخش یکباره به مذاکره نمایان است. مسئله این است 
که کره شمالی با اینکه بمب اتمی داشت و هر حمله ای به آن می توانست 
بخشی از رقبا و دشمنان پیونگ یانگ را در شرق آسیا دود کند و به هوا ببرد، 
تصمیم گرفت وارد بازی ترامپ شود و در دوئل جنگ – مذاکره، دومی را 
انتخاب کند. اما ایران چه چیزی داشت که سیاست نه جنگ – نه مذاکره را 

انتخاب کرد تا جایگاه ترامپ و امریکا را با تزتزل همراه کند. 
پاسخ به این پرسش دومین دلیل صورت نگرفتن جنگ را نمایان می سازد. 
مسئله این است که بخش قابل توجهی از »مردم جهان عرب«، پیدا و پنهان 
ضد اسرائیل و به تبع آن مخالف سیاست های حمایتی امریکا در تحوالت 
منطقه به خصوص در حوزه فلسطین هستند. اما مسئله مهم تر این است 
که بسیاری از شهروندان عرب از اینکه در کل منطقه، خوار سیاست های 
اس��رائیل و امریکا ش��ده اند، حس حقارت و جبران دارند. بنابراین در دل 
خواهان مقاومت در برابر برخی دولتمردان خود، امریکا و اسرائیل هستند. 
با توجه به اینکه برخی از مقامات عرب به س��مت عادی س��ازی روابط با 
اسرائیل پیش رفته اند،  این موضوع پیامدهای واکنشی زیادی را در آینده 
ایجاد خواهد کرد. یادمان نرود اولین اقدام خارجی مردم مصر بعد از انقالب، 
حمله به سفارت اسرائیل در قاهره بود. مسئله این است که اگر امریکا حاکم و 
سلطان سالح است، ایران در این منطقه حاکم دل هاست. آنچه که از سوریه 
تا عراق، یمن، لبنان و حتی برخی کشور    ها که تصورش کمتر است، بسیج 
مردمی برآمده از بطن اجتماعی نامیده می شود، در هر حمله ای علیه ایران 
می تواند به کمک آن بیاید. این همان موضوعی است که حاکمان سعودی 
و اماراتی از آن به عنوان »دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عربی« یاد 
می کنند. در حالی که ایران در منطقه متحدان بالفصلی دارد که در متن 
جامعه حضور دارند و جسم شان، سالح شان است. قطعاً امریکا نمی تواند با 
این سالح بجنگد. نمونه آن فتوای عالم اهل تسنن عراق برای دفاع از ایران 
در صورت حمله امریکا است. کسانی که تاریخ منطقه و اسالم را مطالعه 
کرده اند، اشراف دارند که این فتوا چه معنایی می تواند داشته باشد. در کنار 
این مسئله گروه های شناخته شده و نشده تأثیرگذاری در منطقه حضور 

دارند که طی چند سال اخیر امتحان خود را پس داده اند. 
اما دلیل دیگری که از جنگ جلوگیری کرد فضای کالن نظام بین الملل 
است. جهان کنونی جهان امریکامحور نیست. اگرچه واشنگتن هنوز دارای 
قدرت اقتصادی و نظامی برتر است اما جهان سال هاست که گوش به فرمان 
امریکا نیست. به خصوص که برای حمله به هر رقیب و مخالفی، دروغ را به 
سیاست آمیخته است. بهانه حمله به عراق این موضوع را آشکار ساخت. 
سیاس��ت دروغ امریکا، دس��ت کم در این مرحله اروپا، حتی انگلیس را از 
حمایت جنگ جدید جدا کرد. از طرفی روسیه و چین حتی اگر نخواهند در 
کنار ایران بمانند، عالقه ندارند امریکا تصمیم گیر نهایی جهان باشد و حکم 
آخر را در جنگ و صلح بدهد. در این میان روسیه حتی خونسردتر عمل کرد 
و برخالف تحوالت ونزوئال که روزانه به زبان تهدید با امریکا صحبت می کرد، 
در کنار آرامش ایران ایستاد چون مطمئن بود که این مرحله بدون هراس 

خواهد گذشت. بنابراین تنها به جمالت دیپلماتیک بسنده کرد. 
اما در بین همسایگان برخی از اعراب فریب خوردند و حتی برای تشویق 
ترامپ برای حمله دست به سناریو سازی زدند. فجیره تنها یک نمونه از آن 
است که سعودی    ها و امارتی    ها در آینده نیز بر آتش آن خواهند دمید. اما 
نه تنها دستاوردی نصیب شان نشد بلکه دشمنی منطقه ای را عمیق تر کرد. 
از طرفی مجبور به پرداخت های بیشتری برای تسلیحات امریکایی خواهند 
شد و از سوی دیگر از واش��نگتن می خواهند که برای حفظ خودشان در 
منطقه بماند و شیرش را بدوشد. در حالی که یک گروه کوچک در یمن، با 
توجه به تحریم دریایی سعودی، بدون اینکه توان دریافت سالح از بیرون 
را داشته باشد، طی 8۰۰ کیلومتر در خاک عربس��تان به شریان و منبع 
اصلی پول ساز سعود    ها می رسد، نشان کوچک و هشدار دهنده ای می دهد 
و بازمی گردد تا اعالم کند، در منطقه امنیت را چه کسی تعریف و تأمین 

می کند و اگر جنگ رخ دهد چه اتفاقی خواهد افتاد. 
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طرحرژیمریاضبرایتغییربافتجمعیتیشیعیانقطیف
مقامات سعودی رفتارهای خودسرانه خود علیه اهالی استان قطیف و شهرهای آن را شدیدتر کرده اند، بازداشت ها، 
اعدام     ها و حمالت کور در شهر    ها و روستاهای منطقه الشرقیه با همه موازین انسانی، اخالقی و حقوقی و حتی قوانینی 
که در همه کشورهای دنیا به رسمیت شناخته شده است، مغایرت دارد، سرویس های امنیتی هم دستورات سلطنتی 
یا فرمانداری هر منطقه را با زور سالح و به کارگیری خشونت پیاده می کنند، در حالی که شهروندان جرئت اعتراض به 
چنین احکام ظالمانه ای را ندارند. یک منبع آگاه در عربستان سعودی از نقشه رژیم آل سعود برای تخریب خانه های 
بیشتری از ساکنان منطقه شیعه نشین قطیف به منظور اسکان غریبه     هایی از داخل یا خارج عربستان در آنجا خبر 
داد. العهد به نقل از یک منبع ویژه در داخل عربستان خبر داد نیروهای امنیتی قرار است صد    ها خانه در مرکز قطیف 
را تخریب کنند به خصوص آنهایی که در خیابان »الثوره « این شهر واقع است تا هزاران نفر از ساکنان این منطقه را 

آواره کنند، همچون بالیی که سال 2۰۱7 بر سر مردم محله المسوره در العوامیه آوردند. 

درخواستبرایبررسیشکنجههایدولتهنددرکشمیر
یک گروه فعال حقوق بشری در کشمیر تحت کنترل هند بعد از انتشار گزارشی جامع از اعمال صد    ها مورد 
شکنجه و تجاوز جنسی نیروهای هندی علیه معترضان کشمیری، خواستار تشکیل کمیسیون تحقیقات 
سازمان ملل به منظور بررسی این شکنجه     ها شد. به گزارش آسوشیتدپرس، این گروه فعال به نام » ائتالف 
انجمن مدنی جامو-کشمیر « روز دو    شنبه گزارشی را منتشر کرده و در آن نهادهای رسمی و حاکمیتی هند 
را به استفاده رایج از شکنجه به عنوان یک » سیاست و ابزار کنترل « در منطقه مورد مناقشه کشمیر متهم 
کرده است. در این گزارش نوشته شد: شکنجه یکی از موارد نقض حقوق بشر از جانب دولت هند است که 
تاکنون کمترین انعکاس را در گزارش    ها داشته است. به سبب مجازات ناپذیری عامالن در نیروهای  مسلح 
چه از نظر حقوقی، چه از نظر اخالقی و چه از نظر سیاسی، حتی یک مورد پیگیرد قضایی نسبت به هیچ 

یک از موارد نقض حقوق بشر اتفاق نیفتاده است.

انصاراهلل:۳۰۰نقطهحساس
عربستانواماراتراهدفگرفتهایم

جنبش انصاراهلل یمن اعالم کرد که حمالت اخیر به دو تأسیسات 
وابسته به آرامکوی عربستان س�رآغاز عملیاتی برای هدف قرار 
دادن ۳00 ه�دف حیات�ی و نظامی در عربس�تان و امارات اس�ت. 
به گزارش روزنامه القدس العربی، یک منبع وزارت دفاع وابسته به دولت 
انصاراهلل در صنعا روز دو      شنبه در بیانیه ای اعالم کرد، عملیات هفته گذشته 
به عربستان سعودی سرآغازی برای عملیات نظامی آتی است که از طریق 
آن نیروهای مسلح بانکی از اهداف وابسته ائتالف متجاوز شامل ۳۰۰ هدف 
حیاتی و نظامی را هدف قرار خواهن��د داد. این منبع گفت:»این عملیات 
نخس��تین عملیاتی است که نیروهای مسلح براس��اس لیست اهداف در 
نظر گرفته ای که ماه مارس اعالم کردند، انجام دادند. به این ترتیب 2۹۹ 
هدف در بانک اهداف ما باقی است«. به گفته این منبع، این اهداف شامل 
دفاتر، تأسیسات نظامی و حیاتی در امتداد جغرافیای امارات و عربستان و 
نیز تأسیسات، مقر      ها و پایگاه های نظامی وابسته به ائتالف متجاوز در یمن 
خواهد بود. این منبع خاطرنشان کرد:»اقدام دشمن در قتل ملت یمن و 
غارت منابع و ثروت های آن و نقض حاکمیت کشور به منزله ادامه واکنش 
قانونی ما به واسطه عملیات خاص است که سطح توانمندی نظامی ارتش 
و کمیته های مردمی یمن در چارچوب اجرای استراتژی دفاعی را منعکس 
می کند .« این منبع گفت: تمام جنایت       هایی که دشمن در حق ملت یمن 
مرتکب می شود با عملیات واکنش ما روبه رو خواهد شد. وی به زمانی اشاره 
کرد که کشورهای متخاصم مرتکب جنایت  می شوند بدون اینکه با پاسخ 
قاطع و مناسب بین المللی روبه رو شوند. این منبع تصریح کرد: زمانی که 
دشمنان حمالت را متوقف کنند تمام عملیات نظامی ارتش و کمیته های 
مردمی هم متوقف خواهند شد. از سوی دیگر، نیروهای وابسته به جنبش 
انصاراهلل دیروز در عملیاتی نظامی توانس��تند کنت��رل پایگاه های ارتش 
عربستان در استان عسیر در جنوب این کشور را به دست بگیرند. به گزارش 
شبکه المسیره، یک منبع نظامی در جنبش انصاراهلل اعالم کرد:» نیروهای 
انصاراهلل چهار مرکز تجهیزات نظامی را در حمله ای توپخانه ای ویران کرده 
و تالش برای نفوذ در این جبهه را ناکام گذاشتند که این عملیات چند کشته 
و زخمی بر جای گذاشت«. منبع یاد شده با اشاره به اینکه مقابله با تالش       ها 
برای نفوذ به این جبهه موجب کشته و زخمی شدن چند نفر شد، تأکید 

کرد: سه مرکز تجهیزات نظامی در حمله ای توپخانه ای از کار افتادند. 

امریکابازهممجبوربهتعویقاعالم
معاملهقرنشد

دول�ت امری�کا قص�د دارد ف�از اقتص�ادی معامل�ه ق�رن را ب�ا 
برگزاری ی�ک کنفران�س بین المللی برای جذب س�رمایه گذاری 
در اراض�ی فلس�طین، عملیات�ی کند ول�ی اصل توافق موس�وم 
به معامله ق�رن به تعوی�ق افتاده اس�ت. تش�کیالت خودگردان 
فلس�طین گفته که نشس�ت بحرین عقیم و هرگونه برنامه ریزی 
اقتص�ادی ب�دون چش�م اندازهای سیاس�ی بی نتیج�ه اس�ت. 
ظاهراً دولت امریکا رونمایی از بخش سیاس��ی معامله ق��رن را به تعویق 
انداخته و به جای آن قص��د دارد اواخر م��اه ژوئن)تیرماه( یک کنفرانس 
اقتصادی در بحرین برگزار کند که زمینه ای برای جذب س��رمایه گذاری 
در اراضی فلسطین به عنوان بخش اول معامله قرن خواهد بود. به گزارش 
شبکه اسکای نیوز، کاخ سفید دیروز در بیانیه ای اعالم کرد که امریکا 2۵ 
و 26 ژوئن کنفرانس اقتصادی در بحرین برای جذب س��رمایه گذاری در 
اراضی فلسطین در راستای مرحله اول معامله قرن برگزار خواهد کرد. در 
این کنفرانس نمایندگان دولت ها، جامعه مدنی و سرمایه گذاران برای آغاز 
اجرای بخش اقتصادی معامله قرن شرکت خواهند کرد. پیش از این، جارد 
کوشنر، داماد و مشاور رئیس جمهور امریکا گفته بود که معامله قرن بعد از 
ماه رمضان اعالم خواهد شد ولی روزنامه » القدس « فلسطین دیروز نوشت 
که دولت امریکا تصمیم گرفته طرح موسوم به » معامله قرن « را به تعویق 
بیندازد. بخش سیاسی معامله قرن در حالی به تعویق افتاده که کاخ سفید 
قصد دارد در کنفرانس اقتص��ادی 2۵ و 26 ژوئن با یک س��ری امتیازات 
اقتصادی به کرانه  باختری، غزه و منطقه، زمینه الزم را برای علنی کردن 
بخش سیاسی معامله قرن را فراهم کند. رویترز دیروز گزارش کرد امریکا 
به دنبال سرمایه گذاری خارجی در سرزمین های فلسطینی است تا آنها 
را به انجام معامله قرن راضی کند. مقامات دولت امریکا گفته اند که در این 
نشست چهار موضوع اصلی مورد بحث قرار خواهد گرفت؛ زیرساخت ها، 
صنعت، توانمند سازی مردم و اصالحات حکومتی تا از این طریق این منطقه 
قابلیت سرمایه گذاری پیدا کند. در بیانیه کاخ سفید درباره نشست بحرین 
آمده که این همایش که »از صلح تا رفاه « نام دارد، بحث و گفت وگو در مورد 
یک چشم انداز و چارچوب دس��ت یافتنی برای آینده خوب و موفق مردم 

فلسطین و منطقه را تسهیل خواهد کرد. 
قرار اس��ت در این نشس��ت از هرگونه بحث درباره موضوعات سیاس��ی 
خودداری شود و وزیران اقتصاد و نه وزیران خارجه به همراه هیئت       هایی از 
شرکت های تجاری حضور خواهند داشت. وزیر اقتصاد بحرین نیز برگزاری 
این نشست در کش��ورش را تأیید کرده و گفته که این نشست بر اهمیت 
ایجاد فرصت ه��ای اقتصادی که به نفع تمام منطقه باش��د تأکید خواهد 
داشت. جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به میزبانی این کشور از نشست 
بین المللی درباره معامله قرن تأکید کرد که معامله فروش قدس و فلسطین 
خیانتی بزرگ اس��ت. خالد مشعل، رئیس س��ابق دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اس��المی )حماس( نیز گفته امریکا و رژیم صهیونیستی تالش 
می کنند کشورهای منطقه را به سمت پذیرش طرح صلح امریکایی موسوم 
به معامله قرن که هدف از آن نابودی مسئله فلسطین است، بکشانند. عضو 
دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی فلس��طین تأکید کرد مقاومت با 
پشتیبانی و حمایت مردم این کشور معامله قرن را شکست خواهد داد و 

بازگشت به سرزمین های اشغالی اجتناب ناپذیر است. 

انتشار مصاحبه فاکس نیوز همزمان با توئیت تهدید رئیس جمهور امریکا

ترامپ:جنگباایراناقتصادياست

رضاحجت

شکستترامپ
اولویترأیدهندگاندموکراتومستقل

نتای�ج ی�ک نظرس�نجی که ب�ه تازگ�ی ص�ورت گرفته، نش�ان 
می ده�د ک�ه رأی دهن�دگان امریکایی که ب�ه ح�زب دموکرات 
گرای�ش دارن�د، ترجی�ح می دهن�د ب�ه ج�ای نام�زدی ک�ه در 
خصوص مس�ائل مهم سیاس�ی با او موافق هس�تند، ب�ه نامزدی 
رأی دهن�د که ش�انس بیش�تری ب�رای شکس�ت ترام�پ دارد. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری هی��ل، در ای��ن نظرس��نجی 6۵درصد از 
شرکت کنندگان که خود را دارای گرایش دموکرات یا مستقل معرفی 
کرده اند، گفته اند که مسئله مهم تر این است که در انتخابات مقدماتی 
نامزدی انتخاب شود که بیشترین شانس را برای شکست دونالد ترامپ، 
رئیس جمهور امریکا در انتخابات 2۰2۰ دارد. ۳۵ درصد از آنان اظهار 
کرده اند ترجیح می دهند نامزدی را انتخاب کنند که در مس��ائل مهم 
سیاس��ی با او هم عقیده هستند. بر سر این مس��ئله توافق زیادی میان 
رأی دهندگان با گرایش دموکرات و مس��تقل وج��ود دارد و 7۰ درصد 
از زنان و 6۰ درصد از م��ردان این گروه اظهار کرده ان��د که پیروزی در 
این انتخابات برای آنان در اولویت قرار دارد و از هر چیز دیگری مهم تر 
اس��ت. همچنین 8۰ درصد از افراد باالی 6۵ س��ال در این نظرسنجی 
گفته اند، اولویت آنان شکس��ت ترامپ اس��ت. آمار این اف��راد در جمع 
رأی دهندگان ۵۰ تا 6۴ سال به 7۱ درصد می رسد. همچنین ۵6 درصد 
از شرکت کنندگان ۳۵ تا ۴۹ س��ال و ۵8درصد از افراد زیر ۳۵ سال نیز 
در این نظرسنجی گفته اند، شکس��ت ترامپ در اولویت آنان قرار دارد. 
این نظرسنجی در روزهای دهم و یازدهم مه صورت گرفته و در جریان 
آن هزار نفر مورد بررسی قرار گرفته اند که ۹۵ درصد از آنان گفته اند از 
پاسخ های خود مطمئن هستند. از سوی دیگر، روزنامه »نیویورک تایمز « 
نوشته است که برخی از تراکنش های مالی رئیس جمهور امریکا و داماد 
او، مشکوک به پولشویی بوده، اما بانکی که این تراکنش     ها را انجام داده، 
از پیگیری ادعای پولشویی خودداری کرده است. روزنامه نیویورک تایمز  
نوشت کارشناس��ان بانک آلمانی »دویچه بانک« در سال های 2۰۱6 و 
2۰۱7 چندین تراکنش مشکوک را از حساب های شرکت های وابسته به 
دونالد ترامپ و داماد او، جرد کوشنر شناسایی و به مدیران بانک گزارش 
کرده اند، اما مسئوالن بانک این گزارش     ها را نادیده گرفته اند. محتوای 
دقیق این تراکنش     ها مش��خص نیست، اما به نوش��ته نیویورک تایمز 
دس��ت کم برخی از این تراکنش     ها با ش��رکت های خارج��ی از جمله 
روسی صورت گرفته است. بر اساس قوانین ضدپولشویی، بانک     ها باید 
تراکنش های مشکوک را به مراجع نظارتی گزارش کنند، اما کارکنان 
دویچه بانک می گویند مسئوالن این بانک از بیم از دست دادن مشتریان 

ثروتمند خود، از چنین کاری خودداری می کنند. 

  اتهام امنیتی بحرین به ایران و عراق 
مدیر اداره کل مبارزه با فساد و امنیت اقتصادی و الکترونیکی بحرین، 
ایران و عراق را به تالش برای ضربه به امنیت این کشور متهم کرد. به 
گزارش فارس، این اداره، با اشاره به رصد تعدادی از حساب های کاربری  
الکترونیکی در شبکه های اجتماعی که »هدف آن  فتنه انگیزی و ضربه 
زدن به صلح و امنیت و ثبات بحرین اس��ت«، مدعی شد، این شبکه    ها 
از جانب طرف های خارجی در ایران، قطر، عراق و چند کشور و برخی 

شخصیت های فراری تحت تعقیب قضایی، اداره می شود. 
-------------------------------------------------

  مقابله مجدد پدافند سوریه با اشیای آسمان قنیطره
یک منبع نظامی سوری اعالم کرد، سامانه پدافند هوایی این کشور بار دیگر 
اهداف متخاصم را که از حریم هوایی بلندی های جوالن اشغالی می آمدند، 
رهگیری و ساقط کرد. منبع نظامی سوری به خبرگزاری اسپوتنیک گفت، این 
اهداف متخاصم مشخصاً از محور حومه شمالی القنیطره بین حضر و مرزعه 
بیت جن و محور حومه جنوبی منطقه هم م��رز درعا در منطقه تل الحاره در 
حومه غربی درعا می آمدند. خبرنگار اسپوتنیک گزارش داد: ۱۵ دقیقه بعد از 
رهگیری و مقابله با اهداف اسرائیلی در آسمان القنیطره آرامش به طور کامل 
به منطقه بازگشت. پیش از این نیز سامانه های پدافند هوایی سوریه روز      شنبه 
پهپادهای جاسوسی رژیم صهیونیستی را که در منطقه حائل بین سوریه و 
سرزمین های اشغالی به پرواز درآمده بودند، در نزدیکی اراضی سوریه ساقط 
کرده بودند. مقام های روسیه نیز روز دو    شنبه از سرنگونی دو پهپاد تروریست     ها 

بعد از حمله آنها به پاپگاه هوایی مسکو در حمیمیم سوریه خبر دادند. 


